Environmental
Social
Governance
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ
140 92, IČ: 64948242, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3608 (dále též jen „Banka“),
tímto v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování
informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení“) a souvisejících
právních předpisů
zveřejňuje toto Prohlášení o nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti (dále jen „Prohlášení“).

PROHLÁŠENÍ O NEPŘÍZNIVÝCH DOPADECH NA
FAKTORY UDRŽITELNOSTI
(podle čl. 4 odst. 5 Nařízení)
I. Základní pojmy Nařízení
Udržitelnou investicí je investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům
(Environmental), jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně
využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí
skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo
investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům (Social), zejména investice, která
přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a
pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných
komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do
nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení (Governance), zejména ohledně řádných
struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových
předpisů
Rizikem týkajícím se udržitelnosti se rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti
nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný
nepříznivý dopad na hodnotu investice.
Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální nebo zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv
a otázky boje proti korupci a úplatkářství.
Finančním poradcem je vzhledem k činnosti Banky zprostředkovatel pojištění, který poskytuje pojistné
poradenství v souvislosti s investičními produkty založenými na pojištění, a úvěrová instituce, která
poskytuje investiční poradenství.
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II. Prohlášení
Banka v souladu s Nařízením a politikou skupiny UniCredit prohlašuje, že při poskytování investičního
a pojistného poradenství ve spolupráci s vybranými partnery zohledňuje hlavní nepříznivé vlivy na faktory
udržitelnosti s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a typům finančních
produktů, v souvislosti s nimiž poradenství poskytuje.
Vybraní partneři Banky (pojišťovny a správcovské společnosti fondů kolektivního investování) vystupují
v pozici účastníků finančního trhu (tvůrců produktu), kteří finanční produkty zpřístupňují.
Banka při nabídce investičních nástrojů, v souvislosti s nimiž poskytuje investiční nebo pojistné poradenství,
vychází z klasifikace produktů partnerů Banky podle čl. 6, 8 nebo 9 Nařízení a podle toho faktory
udržitelnosti zohledňuje i ve svém poradenství.
Rozsah finančních produktů a detaily výběrového a schvalovacího procesu těchto produktů jsou popsány v
Politice začleňování rizik týkajících se udržitelnosti, která je zveřejněna na webové stránce Banky v části
https://www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/esg.html.

V Praze 10. března 2021
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